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REFERAT FRA KOMMUNIKATIONSUDVALGSMØDE 
TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2014 KL 9.00 - 11.00 

PÅ FORENINGEN NORDENS SEKRETARIAT I MALMØGADE 

Til stede: Karen Ellemann, Georg Møller, Jørgen Andresen og Flemming Thøgersen. 

Afbud: Mikkel Faurholdt 

Karen Ellemann bød velkommen til dette første møde og berettede om forhistorien, hvor 
landsstyrelsen på sit møde den 24. maj 2014 havde haft drøftelse, der resulterede i, at 
landsstyrelsen nedlagde Medieudvalget og nedsatte et Kommunikationsudvalg. 

Dagsorden: 

1. Forslag til kommissorie 

Georg Møller erindrede om, at man tidligere havde talt om at ændre den personale-/ 
ressourcemæssige situation, så den tilgodeså en større indsats på kommunikationsområdet, men vi 
desværre måtte erkende, at der ikke var økonomiske ressourcer til rådighed til dette. 

Jørgen Andresen mente, at Norden Nu havde mange lange artikler, og at det ville være godt, hvis 
der kom teasers ind i artiklerne. 

Peter Jon Larsen ville sikre, at dette blev en del af bladets layout. Han gjorde endvidere 
opmærksom på, at han arbejde for, at der – i lighed med det, der var givet udtryk for på 
repræsentantskabsmødet - blev mere plads til layout og at der ikke blev brugt så meget plads til 
referater fra møder (især interne møder), som tilfældet havde været hidtil.  

Flemming Thøgersen mente, det som udgangspunkt var vigtigt, at definere målgrupperne for de 
forskellige informationstiltag, herunder Norden Nu.  

Efter en drøftelse kom udvalget frem til at foreslå landsstyrelsen følgende: 

Kommissorie for Kommunikationsudvalg  

Kommunikationsudvalget skal komme med forslag til forbedring af foreningens eksterne 
kommunikation 

o foreningens hjemmeside 
o sociale medier 
o forholdet til pressen 
o foreningens blad Norden Nu 

Kommunikationsudvalget skal komme med forslag til styrkelse af såvel landsforeningens som 
lokalafdelingernes synlighed. 

Kommunikationsudvalget skal vurdere foreningens profil, herunder komme med forlag til et 
mere genkendeligt, samlet udtryk. 



Kommunikationsudvalget skal evaluere foreningens interne kommunikation og komme med 
forslag til forbedringer.     

2.  Ekstern kommunikation 

Georg Møller mente, at udvalget løbende burde vurdere mulighederne for at få tilført ekstra 
ressourcer til den eksterne kommunikation. Han ønskede, at der blev gjort et forsøg på, at Norden 
Nu kom ud på flere biblioteker, lige som han anbefalede, at der kom teasers på hjemmesiden i 
forbindelse med Norden Nu udkom (både som foromtale og når det kom på gaden). 

Karen Ellemann ville bede redaktøren undersøge mulighederne for, at der i højere grad kunne 
udveksles artikler mellem de fire NORDEN-foreningers blade. 

Jørgen Andresen lovede at holde øje med, om der kom artikler i de andre NORDEN-foreningers 
blade, som egnede sig til Norden Nu. 

Udvalget blev enigt om, anbefale, der kom mere plads/mindre tekst, så der blev mulighed for et 
layoutmæssigt løft af Norden Nu, at der blev indarbejdet teasers i redigeringen, at der kom mindre 
referatstof, at der blev arbejdet på at få etableret et elektronisk nordisk blad i regi af FNF, samt at 
der kom et bedre samarbejde mellem de nordiske redaktører.  

Udvalget var ligeledes enigt om, at bede redaktøren deltage på næste møde, hvor der kom en 
yderligere drøftelse af Norden Nu. Udvalgsmedlemmer skulle så på mødet komme med forslag til 
artikelstof og vægtning.  

Udvalget havde en drøftelse af et konkret oplæg til en online marketing strategi. Udvalget var 
positivt over for oplægget med de bemærkninger, at det skulle holdes inden for det nuværende 
budget, samt overholde alle etiske og konkrete regler ang. persondatabeskyttelse. Udvalget blad 
generalsekretæren undersøge, om Kirsten Kruuse, der havde udarbejdet oplægget, kunne deltage 
på lørdagens landsstyrelsesmøde med henblik på at præsentere oplægget. Peter Jon Larsen gjorde 
opmærksom på, at han havde sat et møde op mellem Mikkel Faurholdt, Kirsten Kruuse og 
generalsekretæren den 2. oktober. 

3.  Intern kommunikation/Norden Nu 

Udvalget havde en drøftelse af et oplæg til ny hvervefolder. Karen Ellemann ville kontakte 
Mikkel Faurholdt og spørge, om han ville kigge indholdssiden igennem og komme med gode råd 
– især ønskede udvalget en kortere og mere fremtidsrettet tekst. 

4.  Eventuelt - herunder fastsættelse af kommende møde(r) 

Udvalget aftalte næste møde til  

ONSDAG DEN 22. OKTOBER 2014 KL. 14.00 – 16.00 
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

 

Pjl/PJL 18.09.14 

 


